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Geachte heer Hoogendijk,
Volgend op de door u gestelde vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad over de consequenties van mogelijke verplaatsing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
Groote Lucht treft u onderstaand onze antwoorden aan.
Vraag 1
Vindt u de eventuele nieuwbouw van een AWZI op de plek zoals die vermeld is in de
intentieovereenkomst een bijdrage aan de verlevendiging van het gebied rondom een Metrostation zoals
bedoeld in het rapport van de Zwarte Hond? Zo ja, waarom?
Antwoord
Wij hebben een intentieovereenkomst gesloten met het Hoogheemraadschap van Delfland om samen te
onderzoeken wat de consequenties zijn om de huidige waterzuivering ter plaatse te renoveren of te
verplaatsen naar de Vergulde Hand West. Onze beoordeling over de geschiktheid van de locatie op de
Vergulde Hand West zullen wij inbrengen tijdens dit onderzoek. Hierbij dienen de kansen voor
ontwikkelingen op Vergulde Hand West afgewogen te worden ten opzichte van de kansen voor
ontwikkeling op het terrein dat bij een eventuele verplaatsing van de waterzuivering achterblijft.
Vraag 2
Mocht u onze vorige vraag met ja beantwoorden, moeten wij dan aannemen dat u het genoemde perceel
niet vindt horen bij het gebied voor verlevendiging van het gebied rondom het station Vlaardingen West
en wat zijn hiertoe uw argumenten?
Antwoord
Het gebied ligt niet direct in de omgeving van het metrostation, maar aan de rand van de stad op
minimaal 700 meter afstand tot Metrostation Vlaardingen West. Het onderzoek moet nog plaatsvinden.
Vraag 3
Vindt u dat dit perceel wel tot het gebied behoort met nieuwe ontwikkelkansen zijn er dan kansen en
suggesties uit de visie, zoals vermeld in het rapport van de Zwarte Hond, die u niet onderschrijft of in elk
geval niet voor dit gebied van toepassing vindt? Zo ja welke suggesties of kansen zijn dat dan?
Antwoord
Ook het rapport van de Zwarte Hond zullen wij betrekken bij het onderzoek. Dit rapport betreft een
toekomstvisie en geen concreet plan.
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Vraag 4
In het rapport van de Zwarte Hond zijn een aantal ontwikkelprincipes genoemd, een daarvan gaat over
de kernen en is als volgt geformuleerd; "Zorg dat nieuwbouw een positief effect heeft op het bestaande",
vindt u een eventuele nieuwbouw van een AWZI op die plek een positief effect hebben op de omgeving?
Antwoord
De huidige waterzuivering is aan het einde van zijn levensduur en er is een nieuwe zuivering
noodzakelijk. Het onderzoek moet uitwijzen of de huidige waterzuivering ter plaatse wordt gerenoveerd
of verplaatst wordt naar de westelijke zijde van de Vergulde Hand West.
De milieubelasting zal in beide gevallen kleiner zijn dan die van de bestaande installatie.
Vraag 5
Tegenwoordig is Vrijetijdseconomie een belangrijke economische pijler voor veel regio's. Het perceel en
het ernaast gelegen Volksbos lijkt bij uitstek geschikt voor een ontwikkeling in het kader van dagtoerisme
en recreatie en biedt daarmee de mogelijkheid voor een nieuw verdienmodel voor de gemeente. De
Rijksoverheid en de Provincie ZH stimuleren deze activiteit met subsidies. Bent u met ons van mening
dat onze stad hiervan ook de vruchten moet kunnen plukken? Zo ja, wat is in dit kader uw economische
beleidsvisie?
Antwoord
Op dit moment heeft Vergulde Hand West in de vigerende beheerverordening de bestemming
bedrijventerrein. De bestemming Natuur — Bosgebied van het naastgelegen Volksbos dient in stand te
blijven. Inzetten op vrijetijdseconomie kan zeker kansen bieden voor Vlaardingen. In het werkplan
Economische Zaken Samen voor de Stad is dit onderwerp ook als focuspunt benoemd. Er is nog geen
beleidsvisie vrijetijdseconomie gereed. Er wordt verkend hoe VTE kan bijdragen aan de ambities en
opgaven die Vlaardingen heeft. Wij zijn bekend met de subsidiemogelijkheden. Samen met partners
verkennen wij de mogelijkheden om daar gebruik van te maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

ns
Erwin Stolk
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